Mes de l'Emprenedoria

Formacions i tallers del 14 al 29 d'abril 2021

El Masnou

Canvia de
mentalitat:
EMPRÈN
Més informació a: www.casadelmarques.cat

El Masnou acull la primera edició del
Mes de l’Emprenedoria, que es durà
a terme entre el 14 d’abril i el 29
d’abril.

Mes de l'Emprenedoria

Formacions i tallers del 14 al 29 d'abril 2021

El Masnou

Aquesta iniciativa, promoguda pel Centre d’Empreses Casa del Marquès, té com a principal objectiu donar suport a la
generació i consolidació de projectes empresarials sòlids al nostre territori.
Atesa la situació viscuda durant l’any 2020 com a conseqüència de la crisi sanitària i els efectes econòmics que està
provocant en el nostre teixit productiu, es vol posar en valor l’emprenedoria, organitzant una sèrie d’activitats formatives de
diferents temàtiques que versen sobre els reptes presents i futurs que han sorgit com a conseqüència de la COVID-19.
Les jornades, adreçades a emprenedors i emprenedores, acolliran diferents persones expertes del món de l’emprenedoria
que oferiran formacions, eines i metodologies que permetin una millor adaptació a la realitat i l’anticipació als canvis que
estem vivint constantment.
La Casa del Marquès ofereix un servei tècnic especialitzat adreçat a persones emprenedores interessades en la creació d’una
empresa, així com a empreses ja constituïdes, per ajudar-les en el camí de la seva consolidació mitjançant diferents
programades i actuacions a mida.
Esperem que aquesta proposta sigui del vostre interès!

Maria Llarás

Regidora delegada de Promoció Econòmica

Mes de l'Emprenedoria
Formacions i tallers del 14 al 29 d'abril 2021

Dimecres 14

El Masnou

De 10 a 11.30 h

Jornada inaugural

Benvinguda a càrrec de Maria Llarás, regidora
de Promoció Econòmica i Habitatge de
l'Ajuntament de Masnou.

Es basa en la creença que les persones són la
clau de l'evolució de la societat actual.
Pretenem tenir els mateixos resultats fent el
mateix que fem sempre?

Conferència:
emprèn"

El format conferència està orientat a potenciar
l’autoconfiança i afavorir el creixement integral
de les persones. Adreçada a persones
empresàries i autònomes que volen emprendre
i que necessiten un canvi de mentalitat per ferho.

“Canvia

de

mentalitat:

A càrrec d'Ainoa Fornós, fundadora de New
Mindset for the New Wave i Desde El Mindset.
Especialista a sacsejar mentalitats (mindsets)
perquè el canvi es produeixi de manera natural.
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El Masnou

De 16 a 18 h

Utilització simple i eficient del certificat
digital, la signatura electrònica i la factura
electrònica a l'empresa

Dijous 15

Es presentaran els avantatges de l'ús
d'aquestes tres eines, per entendre què són,
com funcionen i que cadascú pugui implantarles en la seva organització.

Utilització simple i eficient del certificat
digital, la signatura electrònica i la factura
electrònica a l'empresa

A càrrec de Núria Gil i Martell.

De 16 a 18 h

Es presentaran els avantatges de l'ús
d'aquestes tres eines, per entendre què són,
com funcionen i que cadascú pugui implantarles en la seva organització.
A càrrec de Núria Gil i Martell.

Mes de l'Emprenedoria
Dilluns 19
De 16 a 18 h

Simula en diferents escenaris el futur de
l'empresa (1a part)

Es planificarà el futur de l’empresa simulant
variacions en el volum de facturació, els preus de
venda, els costos directes, els costos d’estructura,
el volum d’inversió, el finançament i el volum del
personal contractat. Amb aquestes simulacions
s’aprendrà a treure conclusions mitjançant el
compte de resultats i les ràtios bàsiques de gestió.
A càrrec de Lourdes Pérez.
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El Masnou
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Dimarts 20
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El Masnou

De 10 a 12.30 h

Com trobar finançament alternatiu als bancs
(1a part)

Es donaran a conèixer les diferents línies de
finançament que tenen les empreses i les persones
emprenedores i com aconseguir-les.
A càrrec de Marc Ortega i Sergi Jiménez.

De 16 a 18 h

Com fer atractiu el teu producte o
servei. Desviem l’atenció de la COVID-19
(1a part)

Aprendreu a dissenyar productes o serveis amb
una identitat pròpia, que es puguin concretar i
diferenciar nítidament dels altres.
A càrrec d'Abel Cifuentes.

Mes de l'Emprenedoria
Dimecres 21

Formacions i tallers del 14 al 29 d'abril 2021

El Masnou

De 10 a 12 h

Deu coses que els autònoms han de saber i
ningú no els explica (1a part)

S’abordaran qüestions curioses perquè la
persona autònoma n'estigui informada per
endavant i, arribat el cas, sàpiga com actuar. En
aquestes sessions les persones participants
trobaran resposta a dubtes que en algun
moment del seu dia a dia o en la fase de planificació del seu projecte s’han arribat a plantejar.
A càrrec de Yolanda Presa.

De 16 a 18 h

Simula en diferents escenaris el futur de
l'empresa (2a part)

Es planificarà el futur de l’empresa simulant
variacions en el volum de facturació, els preus de
venda, els costos directes, els costos d’estructura,
el volum d’inversió, el finançament i el volum del
personal contractat. Amb aquestes simulacions
s’aprendrà a treure conclusions mitjançant el
compte de resultats i les ràtios bàsiques de gestió.
A càrrec de Lourdes Pérez.
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Dijous 22
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El Masnou

De 10 a 12.30 h

Com trobar finançament alternatiu als bancs
(2a part)

Es donaran a conèixer les diferents línies de
finançament que tenen les empreses i les
persones emprenedores i com aconseguir-les.
A càrrec de Marc Ortega i Sergi Jiménez.

De 16 a 18 h

Com fer atractiu el teu producte o servei.
Desviem l’atenció de la COVID-19 (2a part)

Aprendreu a dissenyar productes o serveis amb
una identitat pròpia, que es puguin concretar i
diferenciar nítidament dels altres.
A càrrec d’Abel Cifuentes.

Mes de l'Emprenedoria
Dilluns 26
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El Masnou

De 10 a 12 h

Simula en diferents escenaris el futur de
l'empresa (3a part)

Es planificarà el futur de l’empresa simulant
variacions en el volum de facturació, els preus de
venda, els costos directes, els costos
d’estructura, el volum d’inversió, el finançament i
el volum del personal contractat. Amb aquestes
simulacions s’aprendrà a treure conclusions
mitjançant el compte de resultats i les ràtios
bàsiques de gestió.
A càrrec de Lourdes Pérez.

De 16 a 18 h

Aspectes fiscals i comptables que els
autònoms han de conèixer sobre el seu
negoci (1a part)

Acostarem la mecànica dels impostos a les
persones autònomes i petites empreses per tal
que, mitjançant la pràctica, en coneguin millor el
contingut i puguin planificar millor la seva
tributació, ja sigui de forma independent o amb
l’assessorament de seva gestoria.
A càrrec de Yolanda Presa.
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Dimarts 27

El Masnou

De 10 a 12 h

Simula en diferents escenaris el futur de
l'empresa (4a part)

Es planificarà el futur de l’empresa simulant
variacions en el volum de facturació, els preus de
venda, els costos directes, els costos
d’estructura, el volum d’inversió, el finançament i
el volum del personal contractat. Amb aquestes
simulacions s’aprendrà a treure conclusions
mitjançant el compte de resultats i les ràtios
bàsiques de gestió.
A càrrec de Lourdes Pérez.

De 16 a 18 h

Aspectes fiscals i comptables que els autònoms
han de conèixer sobre el seu negoci (2a part)

Acostarem la mecànica dels impostos a les
persones autònomes i petites empreses per tal
que, mitjançant la pràctica, en coneguin millor el
contingut i puguin planificar millor la seva
tributació, ja sigui de forma independent o amb
l’assessorament de seva gestoria.
A càrrec de Yolanda Presa.
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De 16 a 18 h

Aspectes fiscals i comptables que els
autònoms han de conèixer sobre el seu
negoci (3a part)

Dijous 29

Acostarem la mecànica dels impostos a les
persones autònomes i petites empreses per tal
que, mitjançant la pràctica, en coneguin millor
el contingut i puguin planificar millor la seva
tributació, ja sigui de forma independent o amb
l’assessorament de seva gestoria.

Deu coses que els autònoms han de saber i
ningú no els explica (2a part)

A càrrec de Yolanda Presa.

De 10 a 12 h

S’abordaran qüestions curioses perquè la
persona autònoma n'estigui informada per
endavant i, arribat el cas, sàpiga com actuar. En
aquestes sessions les persones participants
trobaran resposta a dubtes que en algun
moment del seu dia a dia o en la fase de planificació del seu projecte s’han arribat a plantejar.
A càrrec de Yolanda Presa.
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El Masnou

De 16 a 18 h

Acostarem la mecànica dels impostos a les
persones autònomes i petites empreses per tal
que, mitjançant la pràctica, en coneguin millor
el contingut i puguin planificar millor la seva
tributació, ja sigui de forma independent o amb
l’assessorament de seva gestoria.
A càrrec de Yolanda Presa.

FORMULARI
D'INSCRIPCIÓ

